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ABSTRAK 

 

Nurdin Hidayat : PENGARUH PELAKSANAAN SALAT DUHA SECARA 

ISTIQAMAH TERHADAP PENYESUAIAN DIRI REMAJA (Studi 

Perbandingan Di MAN 2 Kota Bandung)   

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesempatan untuk salat sunah 

duha di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung oleh sekelompok siswa 

dilaksanakan secara rutin dari kelas sepuluh jurusan IPS, IPA dan Agama 

melaksanakan salat sunah duha secara istiqamah terutama ketika bel jam istirahat 

berbunyi sekitar pukul 09.30 hingga pukul 10.00. Remaja kelas sepuluh jika mampu 

menyesuaikan diri yang baik, maka berdampak pada perilaku positif dimanapun 

berada, sebaliknya jika tidak mampu menyesuaikan diri, akan timbul sikap negatif.    

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi istiqamah siswa dalam 

melaksanakan salat duha, mengetahui kondisi penyesuaian diri siswa serta 

mengetahui pengaruh istiqamah melaksanakan salat duha terhadap penyesuaian diri 

remaja di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung. 

 

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi serta penyebaran angket / 

kuesioner kepada 40 responden terdiri 20 responden yang istiqamah melaksanakan 

salat duha serta 20 responden tidak melaksanakan salat duha. Validitas yang 

diperoleh sebanyak 24 item pernyataan, terdiri 13 item istiqamah pelaksanaan salat 

duha dan 11 item penyesuaian diri remaja. Penelitian dilakukan selama dua minggu. 

Teknik analisa data dengan korelasi bivariate dan analisis regresi linier sederhana 

menggunakan bantuan program komputer IBM SPSS Statistics 25. 

 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara istiqamah 

pelaksanaan salat duha terhadap penyesuaian diri remaja di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Kota Bandung. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kondisi 

istiqamah siswa dalam pelaksanaan salat duha memiliki persentase 67,5% sebanyak 

27 responden pada interval 32,2 – 41,6 memiliki kategori tinggi. Kodisi 

penyesuaian diri remaja memiliki persentase 52,5% sebanyak 21 responden pada 

interval 27,4 – 35,2 memiliki kategori tinggi. Adanya pengaruh signifikan antara 

istiqamah melaksanakan salat duha terhadap penyesuaian diri remaja karena nilai 

signifikannya 0,000 ˂ 0,05 maka dapat dikatakan signifikan terdapat 49,9% 

penyesuaian diri remaja dipengaruhi oleh istiqamah melaksanakan salat duha.  
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